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COMUNICADO AO MERCADO 

 
Em vista do conteúdo errôneo da matéria publicada pela EXAME.com, divulgada no site da EXAME 

na data de ontem (18.10.2011), sob o título “Laep tem maior queda em dez semanas com plano de 

vender ações”, que tem gerado inúmeros questionamentos por parte de acionistas e terceiros 

interessados, a LAEP Investments Ltd. (“Companhia”) gostaria de esclarecer o quanto segue: 

 

1.  Alega-se, entre outras inconsistências, que a Laep seria um fundo e que iria levantar capital 

com a emissão de 150 milhões de novas ações Classe A por R$0,35 cada. Nenhum das duas 

afirmações é verdadeira, conforme se depreende da simples leitura dos documentos societários 

divulgados pela Companhia. A Companhia jamais aprovou ou afirmou que emitiria 150 milhões de 

ações pelo valor referido na publicação.  

 

2.  Importante esclarecer que a Laep é uma „sociedade anônima‟, com valores mobiliários 

admitidos para negociação em Luxemburgo e no Brasil. Assim sendo, algumas de suas decisões 

societárias são tomadas pelos acionistas reunidos em Assembléia Geral.  Em Assembléia Geral 

Extraordinária, realizada no dia 17.10.11, restou aprovada, entre outras matérias, o aumento do capital 

autorizado em até 150 milhões de Ações. Como previsto em Lei e no Estatuto, as emissões de novas 

ações devem ser realizadas ACIMA do valor mínimo indicado no Estatuto Social, nesta data de 

U$0.20. 

 

3.  Além disso, no dia 18.10.2011, a Companhia informou o mercado através de Fato Relevante a 

assinatura de um importante contrato com subsidiária do fundo norte-americano Yorkville, Stanby 

Equity Distribution Agreement - SEDA, que prevê a abertura de uma linha de capital de até U$ 50 

milhões (cinqüenta milhões de dólares). 

 

4.  Não há correlação direta entre o aumento do capital autorizado e a assinatura do SEDA, ainda 

que eventuais ações possam ser emitidas para o cumprimento das obrigações ali assumidas.  De toda 

forma, NÃO HÁ decisão de emissão de 150 milhões de Ações por R$0,35 centavos.  

 

5.  Buscando manter a costumeira transparência, a Companhia permanece à disposição de seus 

acionistas e do mercado em geral, através de e-mail ri@laep.com.br ou contato telefônico (11.3030-

6000), para quaisquer esclarecimentos que se julguem necessários. 

 

São Paulo, 19 de outubro de 2011. 

 

Antonio Romildo da Silva 

Diretor de Relações com Investidores 
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